
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 
4. Será bené�co para todos
os interessados? 

      Nesta última semana, visitando minha nora e meu 
�lho que moram em Paris, tive a intenção de visitar o 
Rotary Club de Paris, porém as reuniões estavam 
suspensas até o dia 29 de agosto em decorrência das 
férias. Apesar de não ter comparecido a nenhuma 
reunião procurei informar-me sobre o clube que 
visitaria e �quei muito impressionada com o que 
apurei.
     O RC de Paris pertence ao Distrito 1660 do Rotary 
International e foi fundado em 1921. Hoje, possui 
245 associados. O clube, anualmente, realiza muitos 
trabalhos que estão assim divididos:

     Ação Social 
  Ajudam pessoas com di�culdade temporárias,  
que precisam de formação pro�ssional para retornar 
a um emprego dentro da sua quali�cação ou em 
uma atividade nova e promovem coleta de alimen-
tos.

     Ação Internacional
  Acesso a água, instalando bombas hidráulicas 
movidas a energia solar no Senegal;  instalação de 
uma Escola Maternal  no Cabo Verde; doaram 
equipamentos para salas de cirurgias no Hospital de 
São Vicente de Nazareth e instalaram 50 
reservatórios de captação de água de chuva para 
3000 pessoas durante a estiagem.
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     Ação Jovem
      Voluntários ajudam os jovens com di�culdade nas 
escolas; patrocinam uma bolsa de estudos por ano 
no Liceu Janson de Sailly; participam do RYLA; 
participam do Intercâmbio Internacional de Jovens 
e participam do Intercâmbio Internacional de 
Estagiários.

     Ação Pro�ssional
   Promovem prêmios aos estudantes empreende-
dores e prêmios para trabalhos manuais.

      Ação Cultural
      Prêmio literário a um escritor iniciante.

      Comunicação
     Esta comissão assegura a promoção das ações e 
dos valores do Rotary por meio das publicações do 
clube e do site, o qual é sempre reformulado.

      Patrimônio Cultural
     Esta comissão assegura que a memória do clube 
não se perca.

       Apoio Financeiro
  Esta comissão apoia associações ou funda-
ções que trabalham a favor da infância. 

       Isto é um pouco do que pude aprender sobre este 
clube.

Emira Gazel

Palavras da Presidente

Reunião de Hoje - 28/08/12

20h30 – Reunião Mista com comemoração dos 
aniversários do mês.

Próxima Reunião - 04/09/12
20h30 – Reunião ordinária sob o comando do 
vice-presidente Celso de Lima Buzzoni

*Dólar Rotário para Agosto de 2012 – R$ 2,06

A HISTÓRIA DO ROTARY

      A Fundação Rotária

    Arch Klumph, o 6º presidente do Rotary Interna-
tional (1916), tinha como objetivo unir os rotarianos 
em um programa que proporcionasse algo 
grandioso  no campo da educação em proveito da 
humanidade.
    Na Convenção do RI, em Atlanta (Georgia – EUA) 
em 1917, propôs que o Rotary aceitasse doações 
com a �nalidade de “fazer o bem no mundo através 
da caridade, educação e outras vias de progresso da 
comunidade”.

     Alguns meses após este Fundo, recebeu a primeira 
doação (US$ 26,00) do Rotary Club de Kansas City 
(Missouri – EUA) e a segunda veio de um 
ex-presidente do Rotary Club de São Francisco.
    A semente plantada por Arch Klumph começou a 
fruti�car e em 1928, quando o fundo já se encon-
trava consolidado, recebeu  o nome de Fundação 
Rotária e os Estatutos e Regimento Interno do Rotary 
International  sofreram modi�cações para lhe dar 
personalidade jurídica.

Marco Antonio Gazel
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Aniversariantes da semana

Prêmio Pax Urbis 
    A princesa Nora de Liechtenstein, presi-
dente honorária da comissão para as "100 
Cidades pela Paz", anunciou o Rotary Interna-
tional como recebedor do prêmio Pax Urbis, 
outorgado a cidades, pessoas e instituições 
por seu trabalho de promoção da paz.
         A princesa noti�cou o Rotary International 

da decisão através de uma carta aos governadores dos Distritos 2201, 
2202 e 2203 (Espanha). Como recebedor do prêmio, o Rotary será 

Dia 30 -  Luiz Gustavo (�lho do 
companheiro Cirino)

ÚLTIMA REUNIÃO
        Na última reunião, a companheira Ana Paula iniciou os trabalhos para 
que o RCSP Pacaembu possa desenvolver o Planejamento Estratégico do 
clube.
     Muitas outras reuniões serão realizadas para que de comum acordo 
cheguemos a Missão, Visão e Valores  do nosso clube, sempre tomando 
por base as de�nições do RI e do Distrito 4610.

convidado a participar da Convenção Cidades pela Paz que 
acontecerá em Madri de 10 a 14 de dezembro, e a fazer parte da 
comissão consultiva na área de cooperação ao desenvolvimento.
     O movimento "100 Cidades pela Paz" seleciona e difunde as boas 
práticas sociais das cidades e instituições do mundo mais compro-
metidas em promover a cultura de paz. O movimento apoia as Metas 
de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas.

Fonte: Rotary Internacional

RCSP PACAEMBU PELO MUNDO

    Caros companheiros e familia,

  Hoje tive uma excelente estada no 
Rotary Club do Porto, Portugal. Uma 
conversa rotária bastante interessante, 
sobre desenvolvimento do quadro 
associativo e situação do Rotary na 
Europa. Fui muito bem recebido pelos 
companheiros: Presidente Gonçalo e 
Governador Waldemar. Se por um lado a 

reunião tinha apenas nós três (devido ao período de férias portuguesas), 
por outro foi ótimo, para que eu tivesse uma conversa intimista com 
rotarianos fantásticos. Mais uma �âmula para o Rotary Club de São Paulo 
Pacaembu.

    Saudações rotarianas da Terrinha...

Renato Martins

COLUNA FEMININA
      Um passo atrás…

     Ponderação é a palavra. É nela que está o segredo do equilíbrio e de 
uma vida mais rica e feliz.
      Hoje em dia cada vez mais agimos pela precipitação. É a pressa desen-
freada que nos faz ansiosos e com frequência nos reserva o que há de 
pior na vida.
     Existem duas frases bem conhecidas que nos dizem exatamente isso: 
“O apressado come cru” e “O segundo rato é o que come o queijo… O 
primeiro �ca preso na ratoeira”.
   Da próxima vez que você for agir, pare, dê um passo atrás e pense 
nestas verdades:

    Consciência: Antes de escrever, pense.
    Aquilo que você escreve atesta o que você pensa e reforça o que você 
é. Mais ainda, comprova a sua intenção e o que há em seu coração. 
Portanto, se não for para deixar algo bom no mundo, não escreva.

    Justiça: Antes de julgar, espere pelos fatos.
   Lembre-se que os fatos dizem por si o que tem de ser dito. Não seja 
você aquele que vai julgar o seu irmão. Primeiro porque você não tem 
esse direito. Depois, nem ao menos tem essa condição.

    Prudência: Antes de gastar, ganhe.
    Endividar-se não é a melhor opção. Quando você deve, entrega junto 
o seu sossego. É um preço alto demais para pagar, qualquer que seja o 
benefício que receba em troca.

       Respeito: Antes de falar, escute.
     Quando conversar com alguém escute o que ele diz. Quando você 
�zer uma pergunta, ouça a resposta. Quando der sua opinião, seja 

consciente. Adote por hábito mais ouvir do que falar. E nunca diga o que 
não precisa ser dito.

       Ponderação: Antes de acusar, re�ita.
       Não seja aquele que aponta o dedo para um irmão. Acusação é algo 
muito sério. Nunca levante um testemunho pelo simples prazer de 
acusar. Você não sabe o quanto aperta o sapato do outro. E por isso não 
pode julgar a sua dor.

       Perseverança: Antes de desistir, tente mais uma vez.
      Em tudo o que você �zer é permitido errar. Porque é dos erros, mais 
do que dos acertos, que sai o seu aprendizado, o seu amadurecimento 
na vida. Não se sinta derrotado jamais. Sempre tente mais uma vez, 
quando seu coração diz qual é o caminho.

       Pureza: Antes de orar, perdoe.
       Você não entra em uma casa encerada com os pés sujos de lama. Da 
mesma forma, não deve ter seu coração sujo pela mágoa, quando visita 
a sua fé. Orar a Deus exige que se tenha perdoado a todos aqueles que o 
magoaram. Senão a sua oração não será sincera e não será verdadeira. 
Quando você perdoa, sua oração entrega a Ele a pureza de seu coração 
e de suas intenções.

    Da próxima vez que for agir, em qualquer situação, respire fundo, 
pare e sinta o momento. Só depois tome, com consciência e clareza, a 
sua decisão.
       Ponderação é o segredo. A sua vida só começa a mudar a partir de si 
mesmo. O que você conquista em sua alma se re�ete em tudo mais!

Por Gilberto Cabeggi

“O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem - mas o homem sábio é um criador de valores que não existem 
e que ele faz existir.”

Albert Einstein


